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 جمهورٌة مصر العربٌة      

وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنً

أنشطة الصف الثاني االبتدائي
 للعام 9102-9191 م

نظام أبناؤنا في الخارج باللغة العربیة 
(متعدد التخصصات "اكتشف")

ارشادات عامة:

 تنفيذ األنشطة  التلميذ يقوم ولي األمر بطباعة ملف األنشطة باللغة التي يرغب
بها من الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم 

(www.moe.gov.eg.) 

  / في حالة الضرورة ، يمكن طباعة نسخة من ملف األنشطة من مقر سفارة
 قنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة المقيم بها التلميذ.

 يذ بأداء األنشطة كمهام منزليةيقوم التلم.

  يقوم ولي األمر بتسليم ملف األنشطة في مظروف إلى سفارة / قنصلية جمهورية
.م0202/  3/  15مصر العربية في موعد غايته  

اسم التلميذ / التلميذة: .................................................

..........................................................رقم الجلوس : 

......................... دولة : ...................... سفارة / قنصلية

م0202/  0219العام الدراسي 

http://www.moe.gov.eg/
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: صل الكلمة بمعناها :النشاط األول 

تخٌر  الصواب مما بٌن القوسٌن : :النشاط  الثانى

النشاط  الثالث :ضع كل كلمة مما ٌلى فى مكانها المناسب :
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النشاط  الرابع : اقرأ ثم أجب :

: اكتب اسم اإلشارة المناسب :الخامسالنشاط 



4

استخدم استراتٌجٌة الرٌاضيٌات الههنٌية "تكيوٌن العشيرات" ل يل النشاط السادس: 

 المسائل اآلتٌة:

المسألة الكالمٌة، ثيم اسيتخدم اسيتراتٌجٌة الرٌاضيٌات الههنٌية اقرأ النشاط السابع: 

 لإلجابة، ثم اكتب جملة عددٌة لتوضٌح المسألة:

( فى مخطط القٌمة المكانٌة 021 -706 -259مثل األعداد األتٌة )النشاط الثامن: 

التالى؛ ثم دون قٌمة كل رقم: 
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 : النشاط التاسع

.إلى األكبر اكتب األعداد بالترتٌب من األصغر - أ

.األصغر اكتب األعداد بالترتٌب من األكبر إلى - ب

 : العاشرالنشاط 

قطعة بسكويت بالفانيال.  35قطعة بسكويت بالشوكوالتة، واشترى أيًضا  03شترى حسان ا ( أ)

فما مجموع قطع البسكويت التى اشتراها حسان؟

............................................................................................................................

خررزة منره، فمرا عردد الخررز المتبقرى  16خررزة علرى فسرتانها، سرقطت  59خيطت كاميليا  ( ب)

على الفستان؟ 

............................................................................................................................
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عد الصفوف واكتب معادلة الجمع، ثم عد األعمدة واكتب : ال ادي عشرالنشاط 

 .معادلة الجمع

   الثانً عشر: اكتب عدد أوجه وأ رف ورؤوس كل شكل ثالثً األبعادالنشاط 
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الثالث عشر:صل بٌن الساعة والوقت النشاط 

الرابع عشر:النشاط 
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الخامس عشر: النشاط 
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السادس عشر:النشاط 
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السابع عشر: النشاط 
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الثامن عشر:النشاط 
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التاسع عشر:النشاط 
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العشرون:النشاط 
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ال ادي والعشرون:النشاط 
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الثانً والعشرون:النشاط 
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الثالث والعشرون:النشاط 
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الرابع والعشرون:النشاط 
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الخامس والعشرون:النشاط 
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السادس والعشرون:النشاط 
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السابع والعشرون:النشاط 
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الثامن والعشرون:النشاط 
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التاسع والعشرون:النشاط 
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 الثالثون:النشاط 



05

 الثالثون: ال ادي النشاط
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 الثانً والثالثون: النشاط
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 الثالث والثالثون: النشاط
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 الرابع والثالثون: النشاط 
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 الخامس والثالثون: النشاط 
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 السادس والثالثون: النشاط 
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  السابع والثالثون: النشاط 

 

 

 

 

 

 



34 
 

  الثامن والثالثون: النشاط 
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  التاسع والثالثون: النشاط 
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  األربعون: النشاط 
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